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OTOITZA 
Mariaren erregalua egin deuskuzu Jainko Jauna: 
hartu daigula beragan eredu 
eta izan dakigula izar 
gure bizitzako ibilaldi guztietan. 
Jesukristo gure Jaunaren bitartez. 
—Amen. 
 
Abestia 
AMA MAITE MARIA egiguzu lagun 
zure bitartez Jesus ikusi dagigun (bir). 
 

Aingeruzko lirio txit edergarria 
usain gozozko lore zerutik jatsia. 
Gorde nagizu, Ama, guztiz maitatia 
ez dagidan zikindu onbide garbia (bir). 

 
AGUR, JESUSEN AMA, Birjiña maitea, 
agur, itsasoko izar dizdiratzailea. 
Agur, zeruko eguzki poz hutzez betea. 
Agur, pekatarien kaia ta estalpea (bir). 
 

Baina Zugandik alde, bihotzak ezin dau, 
zuregana doa-ta, zugaz bizi nahi dau.  
Birjin bardingabea, onetsi nagizu: 
Agur, Ama neurea, Agur, agur, agur (bir). 

 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 

† Goazen Jaunaren bakean. 
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ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 

EGIN BEDI ZURE NAHIA 

ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 

EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 

PARKATU GURE ZORRAK 

GEUK ERE GURE ZORDUNEI 

PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 

ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 

BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 

 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 

 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 

 
 
(Gurejauna banatzeko, hartu Hostia bat atzamar artean, erakutsi 
eliztarrei eta iragarri…): 

 

† Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 
munduko pekatua kentzen dauana: zoriontsuak 
Jaunaren mahaira deituak. 
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Sarrera-abestia 
"Begoñako Andra Mari Bizkaiko Zaindari 
zure seme maitaleak zugana kantari." 

Itsas-gizon sinesdunak zugan dabe kabi; 
artzain gaiso menditarrak zugan euren begi. 
Lurgin eta langileak zuri otoizlari; 
aberatsak ta txiroak zaituela argi. 

Ama maite bihotzeko bigun eta garbi: 
Bizkaiko seme-alabakhartu ta zain beti 
 
 

Damu-otoitza 
† Mariak Jainkoagan agertzen eban uste ona 
agertu daigun otoitzaldi honen hasieran, geure 
buruak, apaltasunez, pekatari autortuz, Jain-
koaren seme-alaben pozean sartu ahal izateko. 
 
    —Jesus Jauna: Mariaren erraietan haragi 
hartu zenduna, erruki, Jauna! 
    —Jesus Jauna: Maria zeure ama, geure ama-
tzat emoten deuskuzuna, Kristo, erruki! 
    —Jesus Jauna: Maria, emakume sinistuna, 
geure eredu jarten deuskuzuna, erruki, Jauna! 
 
 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 

Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
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Bere gain hartu dau Israel, bere morroia, 
errukia gogoratu jakola; 
gure gurasoei holan eutsen berbea emona, 
Abrahami eta ondorengoei betiko esana». 
Hiru hilabete inguru egon zan Maria Elisabetegaz 
eta gero etxera joan zan. 

Jaunak esana 

 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 

Oharra 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzutea, 
eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Horren 
ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-batzea: be-
hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 
 
 

ESKARIAK 
 
† Bere ama geure amatzat eta itxaropen bide 
lez emoten deuskun Jesukristoren bitartez jaso 
daiguzan gure eskariak Jaungoikoaren aurrera, 
apaltasunez baina pozez: 
 
—Elizearen alde: pobreen ondoan egotea bilatu 

daian, hareen itxaropena izan daiten eta 
gaurko gizakiari Jainkoaren hitzaren argita-
suna zabaldu deien, eskatu deiogun Jaunari. 
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Errege-alabak dozuz zeure aukeratuen artean, 
zure eskumean erregina, 
urre finez apainduta. R/. 
 
Entzun, alaba, eta ikusi, 
makurtu egizu belarria: 
ahaztu zeure herria eta aitaren etxea. 
Zoraturik dago erregea zure edertasunaz; 
bera dozu jaun, egiozu ahuspez agur. R/. 
 
Pozik eta alai daroe, 
eta erregearen jauregira sartzen dira. R/. 
 
 

HITZAREN LITURGIA 
Ez dogu atsegin behartu gaiezan; baina ez jaku 
ere errez egiten aukeratzea… Jainkoaren hitzak 
aukeraketaren aurrean jarriko gaitu, eta zer au-
keratu ere esango deusku; baina…: 
 
Apokalipsi liburutik   (Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab) 
 
Edegi zan Jainkoaren santutegia zeruan eta haren itun-kutxa 
agertu zan santutegian. Seinale handia agertu zan zeruan: 
emakume bat eguzkiz jantzia, ilargia oinazpian eta hamabi 
izarreko koroia buruan. 
Beste seinale bat agertu zan zeruan: herensuge gorri handi 
bat, zazpi buru eta hamar adar zituana, eta buruetan koroi 
bana. Bere buztanez zeruko izarren herena arrastaka hartu 
eta lurrera jaurti eban. Herensugea, umea izateko egoan 
emakumearen aurrean gelditu zan, jaio orduko semea iruns-
teko. 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
 
—Amen. 
 
 

† Andra Mariaren zeruratzea ospatu gura dogu, 
senideok, itxaropen-giroan. Udaldian, eta gago-
zan sasoian, burua beste leku batzuetan badau-
kagu ere, on egingo leuskigu Mariari begira-
tzeak: gure bizitzeari argitasuna emoten deutso, 
norabidea markatzen deutso, poztasunez bete-
ten dau, Jainkoa ondo ondoan somatuazoten 
deuskulako. Berari begiratuz prestatu gaitezan 
gure sinismena eta eliz alkartea ere indarbarri-
tzeko. 
 

—   11   — 

—Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, baina 
esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
 
Jaunartzerako abestia 
 

 
 

 
—Gora ta gora daukat bihotza nik kantari, 
gora ta gora, Jaun onari. 
 
 —Pozaren pozez gainezka daukat nik gogoa: 
Salbatzaile dot Jaungoikoa. 
 
—Mirabe honen ezereza dau hak ikusi 
ta munduak ni handietsi. 
 
 —Aintza Aitari, Semeari 
eta_Espiritu santuari. 
 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
 
 



—   4   — 

Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 
Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
  
Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 

 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke: aukeratu antifona) 
 
 

ERANTZUN-SALMOA: Sal 44, 10. 11-12. 16 
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—Lehengo oneraspenetan geldituta, Mariaren 
gaurkotasuna onartzen ez dabenen alde: Isa-
belek lez, Mariarengan sinismena goratu daien 
eta Jainkoaren Berbeaganako zaletasun sen-
doa biztu dakien, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Gaurko munduak ere sinismenaren beharrizana 

dauala-ta, haretatik aldendu diranek berres-
kuratu daien eta ingurukoentzako argi eta 
eredu izan daitezan, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Etsipenean dagozanen alde: badagoala itxaro-

penik-eta, sartu daitezan gizarte hobeago ba-
ten aldeko lanetan, Maria eredu hartuz eta 
jainko-poza bizi izanez, eskatu deiogun Jau-
nari. 

 
—Gure elizbarrutiko eliz alkarteen alde: sinis-

menaren aberastasuna alkarbanantzeko altxor 
preziatu izan daien eta ha ospatzeko ahalegi-
nak egin daiezan, Eukaristia ospatu ezin ba-
dabe ere, eskatu deiogun Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 

SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
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Emakumeak semea izan eban, herri guztiak burdinazko maki-
laz gobernatuko dituana; hartu eben semea eta Jainkoaren 
tronuraino eroan eben. Emakumeak, barriz, basamortura egin 
eban ihes; han leku bat prestau eutsan Jainkoak. 
Orduan, ahots handia entzun neban zeruan esaten: 

Orain etorri dira 
gure Jainkoaren salbamena, indarra eta erregetza, 
eta beraren Mesiasen agintea. 

Jaunak esana 

 
San Paulo Apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo gu-
tunetik   (1 Ko 15, 20-27a) 
 
Senideok: Biztu da Kristo hilen artetik, heriotzatik biztuko 
diranetan lehen-frutua. Izan ere, heriotzea gizon baten bidez 
etorri zan lez, gizon baten bidez etorri da hildakoen biztue-
rea ere. Eta Adamegaz daben alkartasunagaitik gizaki guztiak 
hilten diran lez, Kristogaz daben alkartasunagaitik guztiak 
bihurtuko dira bizira. Baina, bakotxa bere sasoian: lehenengo 
Kristo, lehen-frutu lez; gero, Kristorenak, Hau barriro etor-
tean. Gero, azkena izango da, Kristok, Jainkoaren kontrako 
nagusitza, aginte eta indar guztiak ezereztu ondoren, Jainko 
Aitari erreinua emongo deutsanean. Kristok errege izan behar 
dau-eta, Jainkoak arerio guztiak Haren oinazpian ipini arte. 
Azkena ezereztuko dan arerioa heriotzea izango da. Izan ere, 
Liburu Santuak dino: Gauza guztiak haren menpean jarri ditu 
Jainkoak. 

Jaunak esana 

 
Ebanjelioa 
 

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburu-
tik   (Lk 1, 39-56) 
 
Aldi haretan, Maria jagi eta bizi-bizi mendi al-
dera joan zan, Judeako herri batera, eta, Zaka-
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riasen etxean sarturik, Elisabeti agur egin eu-
tsan. 
Elisabeti, Mariaren agurra entzun eban orduko, 
salto egin eutsan umeak sabelean. Elisabet Espi-
ritu Santuaz bete zan, eta esan eban oihu han-
diz: «Bedeinkatua zu emakumeen artean, eta 
bedeinkatua zure sabeleko frutua. Nor naz ni, 
nire Jaunaren ama ni ikustera etorteko? Zure 
agurra nire belarrietara heldu orduko, salto egin 
deust umeak pozez sabelean. Zorionekoa zu, 
Jaunak esan deutsuna beteko dala sinestu dozu-
lako!» 
Orduan, Mariak esan eban: 
«Goratzen dau nire arimeak Jauna, 
pozaren pozez daukat neure barrua; 
Jainkoa da-eta nire salbamena, 
ikusi dau-eta mirabe honen ezereztasuna. 
Dohatsu deituko deuste gaurdanik gizaldi guz-
tiek, 
handiak egin deustaz-eta Ahalguztidunak: 
Santua da haren izena, 
eta haren errukia gizaldiz gizaldi, 
bildur deutsoenakana. 
Bere besoaren indarra erabili dau, 
buru-harroak hondatu ditu; 
bota ditu euren aurkitik handikiak, 
eta gora jaso ditu ezerezak; 
ondasunez bete ditu gose egozanak, 
eta esku hutsik bialdu asko eukenak. 


